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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

 Setiap penelitian meemrlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam 

memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori 

yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah 

penelitian akan disorot.
16

 

 Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, dan proposisi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar konsep.
17

 

 Pada dasarnya, teori menurut Turner (1998) adalah “Cerita tentang bagaimana dan 

mengapa sesuatu itu terjadi. Para ahli biasanya memulai dengan asumsi menyeluruh, 

termasuk seluruh bidang sosial yang dibentuk oleh aktivitas manusia, menyatakan 

landasan kepastian dan proses serta sifat dasar yang menerangkan pasang surutnya 

peristiwa dalam proses yang lebih khusus.
18

 

1. Analisis Framing  

Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita.Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis.Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat 

ingin diketahui khalayak.Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang 

diberitakan.
19

 

Dalam perspektif disiplin ilmu lain, konsep framing terkesan tumpang tindih. 

Fungsi frames kerap dikatakan sebagai struktur internal dalam pikiran dan 

                                                             
16

 H. Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1995), hlm 39 
17

 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta : LP3S, 1995), hlm 37 
18

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007), hlm 61 
19

Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa 

Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012. hlm 172  
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perangkat yang dibangun dalam wacana pollitik. Entman melihat framing berita 

melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. 

Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, 

ditonjolkannya dan dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan keputasan 

mengenai mengenai sisi mana yang ditonjolakan tentu melibatkan nilai dan 

idiologi para wartawan yang terlibat didalam proses produksi sebuah berita.
20

 

Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. 

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah barang tentu punya 

peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami 

realitas. Karena itu dalam praktiknya, framing  dijalankan oleh media dengan 

menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain ; serta menonjollkan aspek isu 

tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana – penenmpatan yang 

mencolok (menempatkan di headline, halaman depan, atau bagian belakang), 

pengulangan, pemakaian garfish untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, 

pemakaian lebel teretntu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang 

diberitakan.
21

 

Kata penonjolan (salience) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi 

lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan. Konsep framing  Entman, secara 

konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the power of a 

communication text. Framing analisis  dapat menjelaskan dengan cara yang tepat 

pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh  transfer (komunikasi) 

informasi dari sebuah lokasi, sperti pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau 

novel. 
22

 

Akhir-akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur 

ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan 

                                                             
20

 Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan 

Analisa Framing, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.  Hlm 163 
21
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22
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aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta.
23

 

Ada beberapa definisi framing dalam Eriyanto. Definisi tersebut dapat 

diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Meskipun berbeda dalam 

penekanannya dan pengertiannya. Masih ada titik singgung utama dari definisi 

tersebut, yaitu antara lain : 

1. Menurut Robert Entman 

Framing,  kata Entman, secara esensial meliputi penyeleksian dan 

penonjolan. Membuat frame  adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu 

pemahaman atau realitas, dan membuatnya lebih mneonjol didalam suatu teks 

yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah 

defenisi permasalahan yang khusus, interprestasi kausal, evaluasi motal, dan 

atau merekomedasikan penangannya.
24

 

2. Menurut Murray Edelman 

Mensejajarkan framing sebagai kategorisasi : pemakaian perspektif tertentu 

pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi 

dalam pandangannya abstraksi dan fungsi dari pikiran.
25

 

3. Menurut William A. Gamson 

Sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat 

organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan 

suatu isu.
26

 

4. Menurut Zongdang dan Pan Kosicki 

Sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk 

membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan 

                                                             
23

 Alex Sobur. Analisis Teks Media Suatu Pengantar, opcit,. Hlm 162 
24

 Ibid., 165 
25

 Eriyanto, analisis framing (Yogyakaarta : PT LKis Printing cemerlang, 2002) hlm. 186 
26
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dengan khalayak yang semuanya dihubung dengan konvensi, rutinitas, dan 

praktik kerja profesional wartawan.
27

 

2. Pemberitaan  

a. Pengertian Pemberitaan 

Pengertian pemberitaan menurut William S. Maulsby adalah sesuatu 

penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti 

penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar 

yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media 

massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik pemberitaan. Media 

harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau 

disusupi oleh para elite politik yang berkuasa.
28

 

Dalam sebuah pemberitaan hakikatnya berita adalah rekonstruksi atas suatu 

realitas yang ada dalam masyarakat yang mungkin tidak sama dan sebangun 

dengan apa yang direkonstruksi itu, yakni suatu realitas. Dimana hasil dari 

rekonstruksi tergantung pada orang yang mengerjakan rekonstruksi tadi, yaitu 

wartawan pada tahap awal dan redaktur pada tahap berikutnya. Dilihat dari 

skema umum berita, berita bukanlah refleksi atau distorsi dari realita yang 

seakan berada diluar sana. Karena tidak ada realitas dalam arti real yang berada 

diluar sana.
29

 

b. Ideologi Media Dalam Pemberitaan 

Produksi berita berhubungan dengan bagaimana rutinitas yang terjadi dalam 

ruang pemberitaan yang menentukan bagaimana wartawan didikte/dikontrol 

untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik 

organisasi dan ideologi profesional tersebut, ada satu aspek lain yang sangat 

penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam 

                                                             
27

 Ibid., 292 
28

 Purnama Kusumaningrat., (2010) hlm 1 
29

 Sarah Aahara Agatha Sudrajat, “KASUS PEMBUNUHAN WAYAN MIRNA DALAM BINGKAI 

MEDIA ONLINE Analisis Framing Kasus Pembunuhan Wayan Mirna dalam Media Online 

Detik.com dan Kompas.com, (Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung, 2016), 

hlm 2 
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keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana berita itu bisa bermakna dan 

berarti bagi khalayak. Stuart Hall (dkk) menyebut aspek ini sebagai konstruksi 

berita.
30

 

Dalam produksi berita, yang menjadi dasar dari poses produksi berita 

adalah adanya semacam konsensus: bagaimana suatu peristiwa dipahami 

bersama dan dimaknai. Konsensus menyediakan suatu kesatuan: satu negara, 

satu masyarakat, satu budaya dan seringkali juga diterjemahkan sebagai „kami‟: 

industri kami, kebudayaan kami, ekonomi kami, dan sebagainya. Lewat 

konsensus ini, terjadi proses heterogenisasi bahwa kita adalah satu: kita 

mempunyai ketertarikan, minat dan kekuasaan yang sama dalam masyarakat. 

Dalam model konsensual ini, diandaikan terjadi share politik, ekonomi dan 

budaya di antara anggota masyarakat. Dalam model konsosional, ini dianggap 

tidak ada orang yang berada diluar. Setiap orang mempunai akses yang sama 

untuk mengekspresikan pendapat dan gagasannya dalam struktur dan institusi 

sosial. Hall menyebut ini sebagai asumsi latar (background assumption) yang 

berarti anggota komunis share terhadap pengetahuan dan bahasa yang sama, 

mereka seakan terikan oleh budaya dan komunitas yang sama sebagai sesama 

anggota. Melalui itu, perilaku dan berita yang dihasilkan oleh wartawan berada 

dalam nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Konsensus dalam media 

menjadi pandangan yang negatif atau marjinal mengenai suatu proses 

pemberitaan.
31

 

c. Ekonomi Politik Media dalam Pemberitaan 

Perkembangan teknologi dan ekonomi telah membawa manusia yang 

semula berperan sebagai political citizen menjadi unit konsumsi pada 

perusahaan di dunia. Dengan demikian, ranah public sphere menurut Philip 

Elliot lambat laun telah mengalami erosi secara serius. Menjadi pertanyaan 

penting bagi kajian ekonomi politik adalah melakukan kajian bagaimana 

                                                             
30

 Ibid., hlm 141 
31

 Ibid., hlm 146 
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kekuasaan yang ada melakukan kendali atas produksi budaya (teks) dan 

distribusinya baik membatasi atau menyebar luaskan pada ranah public spherei. 

Dalam prakteknya, muncul dua isu kunci. Pertama, pola kepemilikan dari 

beberapa institusi dan konsekuensi dari pola tersebut untuk mengendalikan 

aktivitas mereka. Kedua, hubungan alamiah antara regulasi negara dengan 

institusi komunikasi.
32

 

Produksi teks juga dipengaruhi oleh strategi komersial yang dibangun atas 

dasar sinergitas antar perusahaan media yang mempunyai kepentingan yang 

berbeda. Beberapa media yang seharusnya menjadi milik publik, telah dijual 

pada investor swasta. Resiko yang dimunculkan dengan kebijakan yang 

demikian adalah kebudayaan (teks) yang dihasilkan hanya akan mengikuti 

kepentingan dari pada pemilik modal tersebut. Sehingga tugas dari ekonomi 

politik kritis adalah mencari dampak terhadap keragaman budaya (teks) atas 

kebijakan privatisasi tersebut. 

Menurut Mc Manus terdapat tiga tahapan penting dalam proses produksi 

berita.
33

 Pertama, news discovery yakni upaya pencarian berita. Kedua, news 

selection, proses memilih berita yang akan diproduksi. Dalam tahap pemilihan 

berita ini ada tiga pertimbangan yang lazim digunakan, yakni : pertimbangan 

jurnalistik, petimbangan pasar dan kompromi antara jurnalisme dan pasar. Pada 

pertimbangan jurnalistik yang digunakan adalah kode etik dasar dari jurnalisme 

yang disebut sebagai tanggung jawab sosial, bahwa informasi harus dapat 

memberdayakan publik melalui proses-proses demokratis, tidak untuk 

kepentingan perusahaan media. 

Berita seharusnya mengorientasikan orang pada lingkungannya dan 

membantu mereka membuat keputusan. Pertimbangan pasar biasanya 

mengarahkan pemilihan berita pada isu atau kejadian yang menarik dengan 

                                                             
32

 Agus Triyono, Produksi Teks Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media. KomuniTi, Vol.IV No.1 

Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (Januari 2012), 

hlm 22 
33
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rasio yang paling besar pada khalayak yang diinginkan dan lebih jauh lagi 

mendahulukan kepentingan pengiklan dan investor atau paling tidak 

meminimalisir hal-hal yang justru dapat merugikan mereka. Jalan tengah atau 

kompromi dilakukan dengan membuat dua jenis berita yang bisa mengikuti dua 

cara di atas dengan hanya meliput kejadian atau isu yang memenuhi kedua 

persyaratan di atas. 

Ketiga, news reporting yang memerlukan keputusan jurnalis untuk hal-hal 

sebagai berikut : pemilihan nara sumber dan data-data atau dokumen yang 

diperlukan. Ketika seorang jurnalis sudah memperoleh berbagai informasi yang 

dikehendaki timbul pertanyaan berikut : kutipan mana yang hendak 

dimasukkan? Fakta apa dari sejumlah fakta yang akan digunakan? Bagaimana 

menyusun berita sehingga menghasilkan narasi yang koheren? 

Shoemaker dan Reese (1996), menyatakan bahwa dalam proses produksi 

berita setidaknya dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
34

 Secara garis besar, faktor-

faktor tersebut antara lain (1) ideologi, (2) ekstra media, (3) organisasional, (4) 

rutinitas media, dan (5) faktor individual yaitu pekerja media. Melalui faktor 

ini, dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat dan sekaligus di media 

massa, sehingga kekuatan tersebut mampu berperan dalam penentuan agenda 

media tersebut. 

Pemilik media dan investor sebagai agen ekonomi secara alamiah akan 

berupaya untuk mendukung kebijakan berita dan prosedur yang menjamin 

keuntungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk ini, mereka 

berupaya merespon kepentingan baik khalayak maupun pengiklan. Pada waktu 

bersamaan, setiap organisasi berita harus mengorintasikan dirina juga pada 

kompetitor yang berada pada arena yang sama. 

Agen politik seperti pembuat kebijakan adalah mereka yang membuat 

kerangka kerja secara umum mengenai bagaimana sebuah media berita harus 

                                                             
34
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beroperasi dengan berbagai kepentingan. Agen narasumber merepresentasikan 

pemberi informasi bagi berita dan karenanya hubungan dengan narasumber ini 

dipelihara untuk memastikan peliputan yang berkelanjutan dari sektor-sektor 

sosial utama. 

Pemerintah mempengaruhi media bukan hanya melalui tekanan ekonomi, 

melainkan juga monopoli terhadap informasi yang resmi, narasumber 

pemerintah adalah contoh yang paling nyata. Jenis monopoli ini memberikan 

pada pemerintah yang memiliki otoritas kekuasaan untuk memanipulasi berita 

atau memilih sumber-sumber berita tertentu untuk mendapatkan berita yang 

eksklusif. Khalayak juga dilihat sebagai pasar atau konsumen yang juga harus 

dipahami dan dalam kerangka yang luas, khalayak dari sebuah organisasi berita 

terdiri dari konstitusi yang heterogen, mulai dari jurnalis lain sampai pada 

publik umum yang akan memberikan label dan memuat paringkat media berita 

dalam hubungannya dengan yang lain. 

Dalam sektor ekonomi dan politik, media massa mampu menyebarkan dan 

memperketat sistem ekonomi dan politik tertentu dan tidak jarang melakukan 

negasi, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah bahwa media massa secara 

tidak langsung menjalankan fungsi ideologis tertentu seperti yang dianut oleh 

pemilik media. Berdasarkan hal tersebut, upaya melihat media secara integratif 

tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi semata, akan tetapi 

juga melibatkan pendekatan politik.
35
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2013, Skripsi (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014 ,hlm 20-24 
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d. Bentuk–bentuk Pemberitaan 

1. Editorial 

Moeliono (1990) dalam Suhandang secara harfiah editorial atau tajuk 

recana diartikan sebagai karangan utama di dalam surat kabar, majalah dan 

sebagainya. 

2. Tajuk Rencana 

Tajuk rencana berfungsi menetapkan apa yang harus selalu ada yaitu 

menafsirkan berita, mengarahkan opini, dan mengampanyekan hal-hal yang 

baik. 

3. Kartun dan Karikatur 

Hornby (1961) menyebut kartun dimaksud adalah gambar lucu yang 

melukiskan kejadian-kejadian (biasanya politik) mutakhir dari suatu 

pemerintahan atau perilaku kebijakan seorang pejabat negara. 

4. Kolumnis 

Stewart (1970) menyebutk dalam bahasa Inggris columnist diartikan 

sebagai penulis karangan khusus, berupa komentar, saran dan informasi atau 

hiburan pada surat kabar atau majalah secara reguler 

5. Feature 

Peristiwa atau cerita yang memang tidak bisa atau sulit disampaikan 

sebagai cerita lugas selain berita halus (soft news) misalnya cerita yang berisi 

unsur kemanusian.
36

 

3. Jurnalisme Online 

Bentuk paling baru dari jurnalisme adalah jurnalisme Ionline. Jurnalistik 

online melalui banyak kelebihan yang memberikan peluang untuk menyampaikan 

berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalistik konvensional seperti surat 

kabar. Terdapat perbedaan utama antara jurnalistik online dan media massa 

konvensional, yaitu kemampuan internet untuk mengkombinasi sejumlah media, 

                                                             
36

 Apriadi Tamburaka, “Agenda Setting Media Massa”, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hlm 144 
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tidak seorang pun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat 

membuat proses komunikasi berlangsung sinambung.
37

 

Berita dapat di atur secara anytime, anywhere, and anyplace oleh penerima. 

Tidak lagi harus menunggu jadwal waktu “terbit” media yang menggunakan 

analog elektronika. Tapi, saat ini masyarakat tinggal mengakses secara online 

pesan yang diinginkan, serta men-database keluasan informasi yang dibutuhkan. 

Ini mengubah kebiasaan selama ini. berita koran dan majalah dibatasi dengan aktu 

pagi dan sore serta jangkauan distribusi (ongkos) ditambah lagi penyampaian 

berita yang bersifat tekstual. Televisi meski dapat menghantarkan peristiwa 

dengan menampilkan gambar dan suara, namun tetap dengan aktu siaran yang 

terjadwal dan membutuhkan persiapan on air cukup rumit. Teknologi internet 

menggabungkan kelebihan, dan menutupi kekurangan kedua media tersebut. 

Gambar, suara, dan teks berita dapat diakses secara online.
38

 

Jurnalisme online memiliki kelebihan-kelebihan yang menaarkan peluang 

untuk menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalisme 

konvensional seperti surat kabar. Deuze menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme 

online dengan media tradisional, terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi 

oleh para wartawan cyber. “Online Journalism harus membuat keputusan-

keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah 

tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah 

tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui 

hyperlinks”.
39

  

Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama antara 

jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk 

mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atas pembaca, tidak 

                                                             
37

 Septiawan Santana K. Jurnalisme Kontemporer (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 137 
38
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39
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seorang pun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat 

proses komunikasi berlangsung sinambung dan interaktivitas web.
40

 

4. Analisis Framing (Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis framing. Konsep 

framing digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penonjolan 

aspek tertentu dari realitas oleh media.
41

 Dengan kata lain, bagaimana media 

mengemas berita dan menghadirkannya pada audiens. Analisis framing dilakukan 

dengan menganalisis teks dan konteks.Analisis framing sesuai digunakan dalam 

penelitian untuk melihat bagaimana kompas.com dalam menyampaikan 

konstruksinya atas kasus penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. 

Penelitian ini menggunakan model framing yang diperkenalkan oleh 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

dalam tulisan mereka yang berjudul “Framing Analysis : An Approach To New 

Discourse” mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai 

perangkat framing yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris.
42

Pada analisis 

framing model Pan dan Kosicki, perangkat framing dibagi kedalam empat struktur 

besar.
43

 

Dalam framing model Pan dan Kosicki, unit pengamatan terhadap teksnya 

lebih komprehensif dan memadai, karena selain meliputi seluruh aspek yang 

terdapat dalam teks (kata, kalimat, paragraf, label, ungkapan) perangkat tersebut 

juga mempertimbangkan struktur teks dan hubungan antar kalimat atau paragraf 

secara keseluruhan.
44

Empat struktur utama analisis framng model Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki : 
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TABEL 2.1 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

(cara wartawan menyusun 

fakta) 

1.Skema Berita Headline, lead, 

latar informasi, 

kutipan sumber, 

pernyataan, dan 

penutup 

SKRIP 

(Cara wartawan 

mengisahkan fakta) 

2.Kelengkapan 

berita. 

5W + 1H (What, 

Who,Where, 

When, Why and 

How) 

TEMATIK 

(cara wartawan menulis 

fakta) 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraph, 

proposisi, kalimat, 

hubungan antar 

kalimat. 

RETORIS 

(cara wartawan menekankan 

fakta) 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto dan 

grafik. 

 

Sumber : Empat struktur besar perangkat framing Model Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2005 : 256) 

 

a. Sintaksis 

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana jurnalis memahami 

peristiwadan menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita. Dalam wacana 



21 

 

berita, sintaksis melihat susunan headline, lead, body, latar informasi, sumber, 

dan penutup dalam teks berita secara keseluruhan. Model piramida terbalik 

merupakan bentuk umum dari susunan ini, dimana bagian atas menampilkan 

hal yang lebih penting dibanding dengan bagian bawahnya.teknik penonjolan 

dan penyembunyian dapat dilakukan melalui skema ini, yaitu bagian penting 

ditempatkan di awal dan yang ingin disamarkan diletakkan di akhir. Latar 

informasi juga menjadi bagian penting dalam proses framing karena 

mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Pengutipan sumber 

berita, selain menjadi acuan untuk mencari makna pemilihan narasumber, 

penempatannya digunakan sebagai klaim validitas, menghubungkan poin 

tertentu, atau mengecilkan pandangan tertentu.
45

 

b. Skrip 

Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita.Hal ini karena dua 

hal.Pertama, banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, 

peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa 

sebelumnya.Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan 

teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca.Bentuk umum dari 

struktur skrip ini adalah pola 5W + 1H yang terdiri dari who (siapa), what 

(apa), when (kapan), where (dimana), why (mengapa) dan how (bagaiman).
46

 

c. Tematik 

Bagi Pan dan Kosikci, berita mirip sebuah pengujian hipotesis. Hal ini 

tampak dari bagaimana kalimat yang dipakai untuk membuat hipotesisnya 

terlihat benar.Struktur ini berhubungan dengan bagaimana proposisi, kalimat, 

hubungan antarkalimat, koherensi yang digunakan jurnalis dalam membentuk 

teks secara keseluruhan untuk mengungkapkan pandangannya.Secara 

sederhana, struktur tematik adalah pengujian hipotesis wartawan.
47
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d. Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan gaya atau katayang 

dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolakn oleh 

wartawan. Wartawan menggunakanperangkat retoris untuk membuat citra, 

meningkatkan kemenonjolan pada pada sisi tertentu dan meningkatkan 

gambaran yang diinginkan dari suatu berita. 

Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecendrungan 

bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah kebenaran. Adapun beberapa 

elemen yang  dipakai oleh wartawan yang paling penting adalah leksikon, 

pemilihan, dan pemakain kata-kata tertentu untuk menandai atau 

menggambarkan peristiwa.
48

 

Dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun 

dalam bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang 

menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun.
49

 

B. Kajian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian mengenai analisis framing 

yang dilakukan oleh media massa khususnya media online. Untuk pengembangan 

pengetahuan peneliti melakukan tujuan terhadap peneliti terdahulu mengenai analisis 

framing. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui model dan teori yang 

peneliti terdahulu lakukan sehingga menjadi rujukan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi 

pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian 

terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu 

peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena 

peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah 

dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis : 

                                                             
48
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49
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Journal : 

1) “Konflik Muslim Rohingya dalam Bingkai Tiga Media Islam di Indonesia. 

(Volume. 7, Nomor. 2, April 2013”. Oleh : Anggi Septa Sebastian. 

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, konsep 

framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan`aspek 

tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan 

informasi-informasi dalam konteks yang khas. Sehingga isu tertentu mendapatkan 

alokasi lebih besar daripada isu lain.  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Harian Republika periode Juni, 

Agustus, September 2012, Majalah Sabili edisi Agustus dan Desember 2012, dan 

Situs eramuslim.com periode Juni-November 2012. Harian Republika bersifat 

universal terhadap semua golongan Muslim. Kecenderungan Republika untuk 

condong ke salah satu golongan juga kecil. Bertolak belakang dengan Republika, 

majalah Sabili cenderung keras dalam menyerukan suaranya. Akibat dari sikapnya 

yang keras tersebut, majalah ini sering menjadi bahan pembicaraan di forum-

forum internet dan di media sosial. Lalu yang ketiga, media online 

Eramuslim.com. pemilihan ini mempetimbangkan kekuatan media online disisi 

kecepatan dan kemudahan akses. Di saat dimana internet sangat mudah diakses, 

media online dipilih karena cepat, mudah dan murah. 

Kasus Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian berbagai media Islam di 

Indonesia, termasuk situs Eramuslim.com, harian Republika, dan Majalah Sabili. 

Meskipun ketiga media tersebut sama-sama media Islam, namun terdapat 

perbedaan yang cukup menonjol dalam melakukan framing pemberitaan tentang 

kekerasan yang mengatasnamakan agama. Harian Republika melihat kasus ini 

sebagai kekerasan terorganisir terhadap hukum sampai menjadi masalah yang 

harus diselesaikan oleh Gerakan Non Blok (GNB). Sementara itu, Sabili 

memandang kasus ini sebagai ketidakadilan pemerintah Myanmar dalam 

memutuskan kebijakan. Akibatnya, kaum Rohingya merasa ditekan dari berbagai 

sisi. Adapun perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini yaitu :  
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(1). Model framing,  

(2). Lokasi penelitian,  

(3). Masa penerbitan berita (dokumentasi berita). 

 

2) “Berani, Tegas, Benar : Analisis framing OKEZONE.COM, 

MEDIAINDONESIA.COM, dan KOMPAS.COM terhadap AHOK Dalam Isu 

Reklamasi (Jurnal Ilmiah Komunikasi/ Volume. 5/ Nomor. 2 Desember 2016)”. 

Oleh : Achmad Supardi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

Kualitatif. Dengan menggunakan model analisis framing Zhongdang dan Pan 

Gerald M. Kosicki dan menggunakan teori agenda-setting. Penelitian ini 

menemukan bahwa Okezone.com membingkai Basuki sebagai pemimpin yang 

profesional yang tidak mengedepankan kepentingan pribadinya menjelang Pilgub. 

Sementara itu, MediaIndonesia.com membingkai Basuki sebagai pemimpin baik 

yang sedang berperang dengan sekelompok preman politik sementara 

Kompas.com membingkai Basuki sebagai pemimpin yang baik dan karena 

kebaikannya itulah ia menjadi sasaran serangan-serangan politik. 

Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini ialah pada permasalahan, 

kemudian pada jurnal ini penulis menggunakan teori yaitu teori agenda-setting, 

sedangkan dalam penelitian tidak menggunakan teori melainkan pendekatan. 

 

3) “Terorisme di Media Baru Indonesia (Analisis Framing Pemberitaan Terorisme di 

Portal Berita Republika.co.id dan Kompas.com Tahun 2005-2013) Volume. 12, 

Nomor. 12, Tahun 2016)”. Oleh : Romika Junaidi 

 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode framing dari 

Robert Entman sebagai landasan tumpu analisis utama. Hasil penelitiannya adalah 

sulit untuk menentukan aspek rekomendasi dari dua teks Republika.co.id dan 

Kompas.com karena secara tekstual argumentatif secara tersurat untuk 



25 

 

menyimpulkan satu frame tertentu. Terdapat perbedaan framing yang didasari oleh 

perbedaan ideologi masing-masing media, yaitu Republika.co.id dengan :Islam 

kosmopolitan” dan Kompas.com dengan “jurnalisme makna”. Kebijakan 

redaksional masing-masing redaksional media menjadi acuan-acuan dasar bagi 

proses framing selanjutnya dalam setiap peliputan berita khususnya berita 

terorisme di Indonesia. Perbedaan bentuk reportasi berpengaruh terhadap framing 

yang terbentuk. 

 

C. Kerangka Pikir 

Menurut Uma Sekaran (1997), mengemukakan bahwa kerangka pemikiran 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.  Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan 

diteliti.
50

  

Penelitian ini menggunakan model framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam tulisan 

mereka yang berjudul “Framing Analysis : An Approach To New Discourse” 

mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing 

yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris.
51

 Pada analisis framing model Pan dan 

Kosicki, perangkat framing dibagi kedalam empat struktur besar.
52

 

Dalam framing model Pan dan Kosicki, unit pengamatan terhadap teksnya lebih 

komprehensif dan memadai, karena selain meliputi seluruh aspek yang terdapat 

dalam teks (kata,kalimat,paraphrase,label, ungkapan) perangkat tersebut juga 

mempertimbangkan struktur teks dan hubungan antar kalimat atau paragraf secara 

keseluruhan.
53
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Gambar 2.1 Bagian empat strukur besar perangkat framing 

Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2005 : 256) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis akan merumuskan kerangka teori sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. 

Tujuaannya untuk mempermudah melakukan penelitian. Berikut penjelasan masing-

masing struktur perangkat analisis framing model Pan dan Kosicki. 

1. Struktur Sintaksis 

 Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, 

sintaksis menunjuk pada pengertian sususan dan bagian berita, seperti : 

1)  Headline, merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat 

menonjolkan yang tinggi menunjukkan kecenderungan berita.
54

 

2) Lead (teras berita), memberikan sudut pandang dari berita, memberikan 

perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan.
55

 

                                                             
54

 Eriyanto, Analisis Framing, opcit., hlm 296 

PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DI AMATI STRUKTUR 

SINTAKSIS 

(Cara wartawan 

menyusun fakta) 

 

Headline, lead, latar 

informasi, kutipan sumber, 

pernyataan, penutup 

 

1. Skema Berita 

SKRIP 

(Cara wartawan 

mengisahkan fakta) 

5W + 1H 

 

2. Kelengkapan 

Berita 

 

Paragraf, proposisi 

 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

TEMATIK 

(Cara wartawan 

menulis fakta) 

 

Kata, idiom, 

gambar/foto, 

grafik 

 

RETORIS 

(Cara wartawan 

menekankan fakta) 

 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 
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3) Latar informasi, merupakan bagian berita yang dapam mempengaruhi makna 

yang ingin ditampilkan wartawan.
56

 

4) Kutipan untuk membangun objektifitas prinsip keseimbangan  dan tidak 

memihak.
57

 

5) Sumber, digunakan hanya untuk memberi bobot atas pendapat yang dibuat baha 

pendapat itu tidak omong kososng, tetapi didukung oleh ahli yang 

berkompeten.
58

 

6) Penutup
59

 

2. Struktur Skrip 

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana jurnalis menceritakan peristiwa 

ke dalam bentuk berita. Bentuk umum dari struktur skrip ialah kelengkapan berita 

atau pola 5W+1H.
60

 Pola ini sebenarnya menjadi cara jurnalis melakukan framing, 

mana yang lebih dahulu disampaikan, mana yang tidak dimasukkan. Karena 

apabila salah satu unsur ditiadakan, makna berita akan menjadi lain. Struktur skrip 

juga dapat dilihat dari pelibat-pelantun wacana; keterlibatan, pernyataan dan 

kepentingan yang direpresentasikan.Penyeleksian fakta ini membuat struktur skrip 

menjadi strategi seleksi. 

3. Struktur Tematik 

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana proposisi, kalimat, hubungan 

antarkalimat, koherensi yang digunakan jurnalis dalam membentuk teks secara 

keseluruhan untuk mengungkapkan pandangannya .Secara sederhana, struktur 

tematik adalah pengujian hipotesis wartawan.Hal ini tampak dari bagaimana 

kalimat yang dipakai untuk membuat hipotesisnya terlihat benar.
61

Struktur tematik 
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merupakan strategi seleksi, melihat bagaimana wartawan menuliskan berita 

dengan menyeleksi fakta-fakta yang ada. 

 

4. Struktur Retoris 

Struktur ini melihat bagaimana jurnalis menekankan arti tertentu 

dalamberita.Elemen struktur retoris yang digunakan jurnalis adalah leksikon, 

pemilihan dan pemakaian kata tertentu, grafis, foto, dan gambar yang mendukung 

berita.Jurnalis menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, meningkatkan 

kemenonjolan pada sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkandari 

suatu berita.
62

 

Setelah keempat struktur diteliti dan dikategorikan, tahapan analisis seleksi dan 

penonjolan dilakukan.Analisis seleksi dilakukan dengan melihat struktur skrip dan 

tematik.Analisis penonjolan dilakukan dengan melihat struktur sintaksis dan 

retoris. Kedua analisis ini kemudian digunakan untuk melihat frame yang 

digunakan Kompas.com dalam teks berita penindasan Muslim Rohingya di 

Myanmar. 
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